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Daf 157a
Rabbi Jochanan zegt dat de halacha volgens R. Sjim’on gaat
In het dispuut omtrent moektse tussen R. Jehoeda en R. Sjim’on kiest ook R. Jochanan partij voor R.
Sjim’on, ondanks dat Rabbi Jochanan eerder gezegd heeft, dat de halacha altijd volgens een Stam Misjna gaat, d.w.z.
een anonieme Misjna en de Gemara haalt aan aantal voorbeelden van Stam Misjnajot aan die de mening van R. Jehoeda
weergeven, hetgeen zou betekenen dat de halacha niet volgens R. Sjim’on gaat maar volgens R. Jehoeda. Echter R.
Jochanan weet die argumenten allen te ontzenuwen:

1e ANONIEME MISJNA: We mogen geen balken, die voor de bouw bestemd zijn, tot brandhout hakken op Jom Tov
[zelfs niet om erop te koken, want het is moektse volgens R. Jehoeda].
ANTWOORD R. JOCHANAN: Dit is geen anonieme Misjna, hij volgt de mening van R. Jossi bar Jehoeda [in de Misjna
van R. Jochanan stond: „Dit zijn de woorden van R. Jossi bar Jehoeda.”]

2e ANONIEME MISJNA: Men mag wel stro [dat bestemd was om in een vuur te stoken] op Jom Tov gebruiken om
voor een vuur te stoken, maar we mogen geen hout dat in de tuin ligt [en dat niet bestemd was voor brandhout]
daarvoor gebruiken.
ANTWOORD R. JOCHANAN: Dit betreft speciaal duur hout, waarvan zelfs R. Sjim’on zegt dat het moektse is.

R. Jochanan haalt een anonieme Misjna aan die hem steunt: Beit Sjammai zegt dat men de de botten en de schillen
alleen van de tafel mag verwijderen, door de tafel schuin te houden [want de botten en de schillen zijn moektse, maar de
tafel niet, dus die mag men wel hanteren, overeenkomstig de mening van R. Jehoeda], maar Beit Hillel zegt dat men de
botten en de schillen met de hand van de tafel mag vegen [dus kennelijk volgt Beit Hillel R. Sjim’on en de Halacha is
(bijna altijd, ook hier) volgens Beit Hillel]. Dit is de aangepaste versie van de misjna volgens Rav Nachman.

Nedariem [plechtige beloften] op Sjabbat
[Een neder is een soort eed, waarbij men zichzelf verplicht om iets te doen of niet te doen of zichzelf ontzegt
om ergens gebruik van te maken].
Misjna: MEN [een echtgenoot] MAG EEN NEDER [die zijn vrouw gemaakt heeft] ANNULEREN OP SJABBAT EN WE MOGEN
OM OPHEFFING VAN EEN NEDER VRAGEN [aan een Chacham of Beit Din] wanneer dat nodig is voor Sjabbat.
MEN MAG [tijdelijk] EEN LUIK VOOR EEN RAAM ZETTEN [in overeenstemming met de mening van de Geleerden in de
Misjna op daf 125b (Rasji)].
MEN MAG EEN VOD EN EEN MIKWE OPMETEN [of het vod toema kan aannemen, en of het mikwe de minimum maten
heeft. In het algemeen is meten op Sjabbat door de Rabbijnen verboden, maar voor een mitswa is het toegestaan.]

Gemara: De Gemara concludeert uit het onderscheid dat de Misjna maakt tussen de annulering van een neder door een
echtgenoot en door een Beit Din, dat het laatste alleen op Sjabbat mag, wanneer dat nodig is voor Sjabbat [bijvoorbeeld
als men gezworen heeft niet te eten, dan mag men daarvoor op Sjabbat ontheffing vragen, want op Sjabbat vast men
niet] maar dat een echtgenoot iedere neder van zijn vrouw mag annuleren, want als hij dat niet op dezelfde dag doet,
kan hij de neder niet meer annuleren, zoals er geschreven staat [Bamidbar 30:13]: „Op de dag dat hij het hoort.” [Zie
Sj.A. O.Ch. 341:1 en zie ook J.D. 234.]

Daf 157b
Het sluiten van een raam met een luik en meten op Sjabbat
De halacha zegt dat een oheel boven een lijk toema overbrengt op mensen en voorwerpen die zich onder diezelfde oheel
bevinden en dat die toema ook door een opening in de muur naar een aangrenzend vertrek kan gaan. Echter, wanneer er
in het dak een gat is van één tefach bij één tefach [of groter] boven het lijk, dan ontsnapt de toema door dat gat, en
verspreidt zich niet over het vertrek.
De Misjna vertelt van een speciale gebeurtenis in de dagen van R. Tsaddoks vader: Het gebeurde eens dat tussen twee
huizen, die heel dicht naast elkaar stonden, een man lag te sterven op Sjabbat. Boven de man lag een vat, dat op beide
huizen rustte en zo als oheel [dak] boven de man fungeerde. In de muur van één van de huizen was onder het vat een
gat, waardoor de toema dat huis kon binnenkomen. Om de toema buiten te houden, stopten de bewoners van het huis
het gat dicht. In het vat boven het lijk zat ook een gat, van onbekende grootte. Wanneer dat groot genoeg was, kon men
het gat in de muur van het huis weer openmaken, want dan zou de toema, als de man zou sterven, door dat gat in het vat
verdwijnen. Daartoe liet men van boven het vat een voorwerp van een tefach breed aan een rieten touw naar beneden
boven het gat van het vat zakken, om te zien of het door het gat zou zakken (als het gat groot genoeg was, zou dat
lukken en kon het gat in de muur weer opengemaakt worden). Men gebruikte een rieten touw, want riet droogt uit en
dan laat de knoop, waarmee het voorwerp aan het touw was vastgemaakt, los, dus het is een tijdelijke knoop.
De Misjna leidt uit dit gebeuren af, dat het is toegestaan op Sjabbat om een gat dicht te stoppen en dus een luik voor een
raam te zetten, om te meten en om iets vast te binden op Sjabbat, mits dat tijdelijke handelingen zijn.

EN HIERMEE HEBBEN WIJ TRAKTAAT SJABBAT GEËINDIGD


